Curiosidade

Saúde
Riscos de ﬁcar sentado demais

Plantas para limpar o ar da sua casa

Três caminhadas leves de 5 minutos cada
uma revertem os danos causados às artérias
das pernas por três horas de permanência
sentada. Ficar sentado por longos períodos de tempo, como
muitas pessoas fazem diariamente no trabalho ou na escola,
está associado a fatores de risco que incluem níveis mais
elevados de colesterol e maior circunferência da cintura risco para doenças cardiovasculares e metabólicas.
Estudos já mostraram que trabalhar de pé é melhor para a
saúde do que trabalhar sentado e que ﬁcar menos tempo
sentado aumenta a expecta!va de vida.
Isto porque, quando nos sentamos, os músculos não se
contraem para ajudar a bombear bem o sangue para o
coração. O sangue pode então se acumular nas pernas
e afetar a função endotelial, a capacidade dos vasos
sanguíneos de se expandirem devido a um aumento do ﬂuxo
sanguíneo. Os experimentos mostraram que ﬁcar sentado
durante apenas uma hora piora a expansão das artérias das
pernas em até 50%.
Para tentar reverter a situação, os par!cipantes do estudo
ﬁcaram sentados durante três horas, fazendo pequenas
caminhadas de 5 minutos a cada hora.
O resultado é que a função arterial permaneceu a mesma
durante todo o período de três horas.

Além de deixarem o ambiente de qualquer
casa mais alegre, as plantas são ideais para
ﬁltrar o ar do local. Mas nem todas cumprem
essa tarefa com a mesma eﬁcácia. Quando
trabalhava para a NASA, o pesquisador Bill
Wolverton fez um estudo para determinar
quais são as plantas mais indicadas para
cumprir essa missão em um ambiente
fechado. O pesquisador fez um resumo da
lista, recomendando as melhores plantas para limpar o ar
de uma casa:
Jiboia - é uma folhagem bem popular e fácil de ser
encontrada em ﬂoriculturas e supermercados. É muito
resistente e não requer grandes cuidados. Por isso é
bastante u!lizada em escritórios, comércio e outros locais
públicos.
Lírio da paz - é uma planta que sobrevive com pouca luz
e pouca água. Ela cresce em temperaturas superiores a
18°C e é bastante duradoura. Recomenda-se que ela seja
man!da longe de correntes de ar.
Espada de São Jorge - de origem africana, é bastante
u!lizada na decoração de interiores, até por ter a vantagem
de sobreviver bem em condições desfavoráveis.

www.diariodasaude.com.br

www.diariodasaude.com.br

Pra vocês, amigos, que ﬁzeram do sol seu guia, de cada manhã um lindo
dia, de cada noite uma canção!... Feliz Natal! Pra vocês, que ﬁzeram da
Estrela D`alva seus caminhos: deram comida aos passarinhos e repar!ram
com o homem seu pão!... Feliz Natal! Pra vocês, que !veram um gesto
amigo: um papo, um alento e deram abrigo e estenderam suas mãos!...
Feliz Natal! Pra vocês, que ﬁzeram da dor a esperança; que ﬁzeram sorrir
uma criança e que amaram de coração... Feliz Natal! Pra vocês, que
viveram a pobreza a fundo nas manjedouras do mundo e não deixaram
o tempo ir em vão!... Feliz Natal! Pra vocês, que são amigos, e pra vocês,
que ao inimigo presentearam com seu perdão... Feliz Natal!
Feliz Natal pra vocês, amigos que sentem!... Pra vocês, amigos da gente!
h&p://www.reﬂexaodevida.com.br
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ÓBITOS
Com pesar, no!ciamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):
ÓBITO

DATA

ASSOCIADO

ORGÃO

PARENTESCO

Francelino Torres de Camargo

09/09/2018

José Carlos Ferreira

Apo

sogro

Joel Garcia

14/09/2018

Maria Alzira Rodrigues Alves Marzochi

Apo

conjuge

Mário Onofre

17/10/2018

Mário Eugênio Simôes Onofre

Benedita Aparecida Tomaz Gonçalves

23/10/2018

Silvio Gonçalves

2003

Pai

Ex-func.

mãe

Evaristo Romero Filho

26/10/2018

Pedro Jordão de Andrade

28/10/2018

Ailton de Paula

Apo

sogro

Robervaldo de Andrade

1.03

Alzira Simão Hebling

06/11/2018

Pai

Débora Raquel Hebling

Ex-func.

Mãe

Eduardo Paulino de Ulhoa

06/11/2018

Eduardo Paulino de Ulhoa

1.11

-

Amália Ricci Molina

11/11/2018

Roberto Molina Gimenes

Apo

conjuge

Rafael Carotenuto

17/11/2018

Rafael Carotenuto

Apo

-

Antonio Athanázio Filho

19/11/2018

Antonio Athanázio Filho

Apo

-
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O beneﬁcio do FUMUS pode ser contratado para: pai, mãe, sogro e sogra. Para isso é necessária adesão de cada um através de formulário próprio (art. 2º do regulamento).

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:
Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recrea!vo

Lucio Mario Alves de Oliveira
Dep. Esporte Capital

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Jaime Soler Niubo
Revisão

Claudia Celes•no Lucio
Diagramação

Teresinha Tesser Niubo
Coordenação

Haroldo José Torque!
Dep. Esporte Interior

Winston Antônio de Souza
Coordenação

DESTINATÁRIO:

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
Comentários e sugestões de matérias – enviar e-mail para boletim.aes@aessenai.org.br
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Departamento Aposentados
Reunião Mensal
Realizada no dia 14 de novembro. Após nosso habitual
cafezinho, •vemos contato com o Professor Abilio, diretor
da unidade, que nos apresentou a nova Secretaria da
Escola e nos inteirou das inovações que vêm ocorrendo.
Como sempre nos deixou muito tranquilos quanto ao
acolhimento recebido.
A seguir, desenvolvemos uma reﬂexão sobre a
importância do “Plano de Aposentadoria para a vida
toda”, estando atentos para sempre inovar.

de Administração e aos associados e convidados que
pres•giaram nossas programações.
Nosso muito obrigado a todos e até o próximo ano com
muitas realizações! Sejam felizes!!!

Classiﬁcação Final:

Festa das Crianças
Dicas Culturais:

Próxima Reunião
Esperamos por você em nossa reunião fes•va
que será realizada no dia 12/12 das 9h30 às 11h30, na
Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo – Rua Teixeira
de Melo, 106 - Tatuapé - São Paulo, quando iniciaremos
a comemoração natalina.
A programação prevê momento de confraternização
e um café especial. Nessa oportunidade também
promoveremos, entre os par•cipantes, a campanha de
DOAÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL (sabonete,
shampoo, creme dentel, escova, esponja de banho,
fraldas e/ou itens que acharem oportuno), com a
ﬁnalidade de beneﬁciar os adultos do Asilo São Vicente
de Paulo em Ita•ba – SP (site www.asiloita•ba.org.br).
ESPERAMOS POR VOCÊS!

Semana de Qualidade de Vida – Itanhaém
Atenção, reservem na AGENDA as datas: 22 a 27/02/2019.
Como sempre, estamos organizando a•vidades visando à
integração, compe•ção, descontração e diversão.
AGUARDAMOS VOCÊS!
Reservas na Secretaria da AES – Fone (11) 3367-9909, a
par•r do dia 05 /02/2019 - Pagamento em 15/2/2019
Aguardem próximo Bole•m com detalhes sobre inscrições
e programação!

Departamento Cultural e Recrea!vo
Fim de ano se aproximando... só nos resta imensa gra•dão
a todos os colaboradores.
Em todas as nossas realizações, contamos com a ajuda
de muitas pessoas: Gerente e pessoal da Secretaria da
AES, quer seja no planejamento, quer na prestação de
contas. Aos representantes da AES que colaboraram
com a divulgação das a•vidades nas Escolas SENAI. Aos
parceiros da AES que contribuíram com doações de
brindes para nossas festas. Aos gerentes dos Núcleos
de Lazer e respec•vas equipes pelo desempenho na
montagem, decoração e realização dos eventos. Aos
incansáveis voluntários com a dedicação no acolhimento
dos par•cipantes. Também à Diretoria Execu•va
que sempre se manteve presente, nos apoiando e
par•cipando. Agradecemos aos integrantes do Corpo
02

Gostaríamos de agradecer ao apoio da Diretoria
Execu•va, Jera, gerente da colônia, que nos forneceu
toda a estrutura para a realização do evento, à presença
do Prof. Dionísio, Prof. Heroino, representando o
Conselho Delibera•vo e Diogo Maciel, que elaboraram
e coordenaram as par•das.
Às 19h30 foi realizada a cerimônia de premiação e em
seguida, servido um delicioso churrasco ao som de
excelente música ao vivo, com a interação da galera que
cantou e dançou junto com os músicos.

Museu do Futebol
Quanto: Gratuito aos sábados, nos outros dias
o custo é de R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia).
Onde: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho.
Quando: De terça a sexta, das 9h às 16h (permanência até 17h).
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h (permanência até 18h).
==================================
CCBB e a Bovespa
Coladinhos um no outro e localizados no Centro de São Paulo,
o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e o Museu da Bovespa
são uma boa pedida para visita dupla. O CCBB tem intensa
programação cultural e exposições com grandes nomes da arte
mundial como Picasso, Mondrian, Van Gogh, Cézanne, Ma•sse,
Aleijadinho e também novos ar•stas, como Os Gêmeos. As
mostras são sempre temporárias e gratuitas.
Depois de passar pelo CCBB, não deixe de fazer uma visita ao
Museu da Bovespa, onde é possível sen•r um pouco do intenso
mundo das ﬁnanças. Você poderá até se sentar nas cadeiras
dos inves•dores e experimentar fazer alguns lances. Tudo de
men•rinha, claro!
Quanto: Exposições gratuitas. Espetáculos de teatros, shows e
fes•vais de cinema têm preços populares.
Onde: Rua Álvares Penteado, 112
Quando: De quarta a segunda, das 9h às21h.
Bovespa
Quanto: Gratuito | Onde: Rua XV de Novembro, 275
Quando: Segunda a sexta, das 9h às 17h.
==================================
Natal Iluminado
AV. Paulo Varchavtchik, 1805 - Alto da Boa
Vista, Sorocaba.
Outras informações pelo www.facebook.
com/ceusagrado = (15) 99771.4969.
No local serão vendidos salgados, doces e refrigerantes.
Toda renda será rever•da para a manutenção do evento que
não possui nenhum patrocínio.

Departamento Esporte - Capital
Vôlei Misto
Mais uma modalidade que se
consolida no Departamento Espor•vo
da Capital. Agradecemos à família
AES pela presença na etapa ﬁnal
do 1º Fes•val de Vôlei Misto, realizado no úl•mo dia
24/11/2018 na Colônia de Férias em Itanhaém. O evento
contou com a presença de 85 pessoas entre associados
a•vos, aposentados, ex-funcionários, organização e
convidados.
Apesar do tempo carrancudo, São Pedro nos ajudou
segurando a chuva, o que nos permi•u realizar os jogos
na praia, tornando o evento ainda mais animado, aliado
ao entusiasmo e disposição das equipes.
Boletim Informativo

CFP-1.23 - S.C.SUL
CFP-1.44 - Mercedes Benz
CFP-1.15 - Sto. Amaro
CFP-1.20 - S.B. do Campo

Campeão
Vice-Campeão
3º Lugar
4º Lugar

Destaques:
Douglas Mazza - 1.23 | Paula Nunes - 1.44,
Alexander - 1.15 | Erika - 1.20

Foi entregue o Troféu Fair Play ao colega Eustanes
José Rocha da escola 1.44, pelo excelente trabalho,
conseguindo mobilizar a galera de sua unidade a
par•cipar do evento.
Parabéns a todos os par•cipantes!

Departamento Esporte - Interior

Melhor Meia Atacante Direito

Marcio André Moreira - CFP 3.01 - Taubaté

Melhor Meia Atacante Esquerdo Francildo José P. Ba•sta - CFP 5.03 - Piracicaba
Melhor Atacante

Gustavo Moreira - CFP 6.03 - Araraquara

Goleiro menos vazado
Estevan Fuzari - CFP 6.03 - Araraquara
com 5 gols sofridos
Ar!lheiro com 3 gols marcados : Guilherme Roque Machado e
Gustavo Moreira - CFP 6.03 Araraquara / Felipe Renan - CT 7.92 Lençóis Paulista / Francildo José Pereira Ba•sta - CFP 5.03 - Piracicaba

Foram arrecadadas 10 cestas básicas, 2 por escola e mais
2 pelo corpo administra•vo da AES, sendo que a Escola
campeã, Araraquara, entregará para uma ins•tuição
em sua cidade. Parabéns a todos os par•cipantes,
associados, dependentes e convidados, que se
confraternizaram entre as Escolas. Aos envolvidos na
organização do evento, ao gerente do Clube de Campo e
sua equipe que proporcionaram uma estadia tranquila.
Aos representantes da AES comprome•dos com o bemestar dos associados de suas respec•vas Escolas.
À comissão do Departamento de Esportes do Interior,
ao Departamento Cultural, aos membros do Conselho
Delibera•vo, aos 1° Vice e Presidente da Diretoria
Execu•va, muito obrigado pela presença a•va apoiando
os eventos espor•vos do interior.

Assuntos Diversos
Corrida Internacional de São Silvestre: História
e curiosidades

Futebol Society
É com muita sa•sfação e alegria que encerramos o
22°Fes•val de Futebol SOCIETY do Interior - Categoria
livre, no dia 11/11/2018 no Clube de Campo em
Jundiaí. Tivemos a par•cipação de 727 pessoas nas
etapas regionais realizadas nos núcleos de lazer em
Boraceia e Jundiaí, totalizando 36 escolas entre as
quais classiﬁcaram-se para ﬁnal: Araraquara, Lençóis
Paulista, Piracicaba e Taubaté. Na etapa ﬁnal, estavam
presentes 138 pessoas entre jogadores, dependentes,
associados, corpo administra•vo AES e convidados,
que desfrutaram das dependências do clube com o sol
que apareceu radiante. Recepcionamos com um farto
café da manhã, o buﬀet mais uma vez, muito elogiado
pelo delicioso churrasco de confraternização e muita
música ao vivo para animar o evento. Uma verdadeira
festa com direito a bailão, truco e muito chopp gelado.
Destacamos a par•cipação vibrante das torcidas em
presenciar 6 jogos emocionantes, que resultaram em:
Campeão
Vice-Campeão
3º Lugar
4º Lugar

CFP 6.03 - Araraquara
CT 7.92 - Lençóis Paulista
CFP 3.01 - Taubaté
CFP 5.03 / 5.10 - Piracicaba

E na seleção da rodada foram eleitos:
Melhor Goleiro

Alfredo de Carvalho Soares - CFP 3.01 - Taubaté

Melhor Zagueiro

Adalberto Marques Luiz - CFP 6.03 - Araraquara

Melhor Ala direito Guilherme Roque Machado CFP 6.03 - Araraquara
Melhor Ala Esquerdo Felipe Renan - CT 7.92 - Lençóis Paulista
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Realizada anualmente na Cidade de São Paulo no dia 31
de dezembro, a corrida recebeu esse nome por ser dia da
morte e canonização de São Silvestre, um Papa que pôs ﬁm a
perseguição aos cristãos. Cásper Líbero teve a ideia quando
fez uma viagem a Paris e viu uma corrida noturna com
tochas e, ao voltar, criou a Corrida de São Silvestre. Vamos a
algumas informações e curiosidades sobre essa compe•ção:
O percurso da corrida variava entre 6,6km e 8,8km a par•r
de 1991 ﬁxou-se em 15km;
A corrida passou a ser mista no ano de 1975, quando as Nações
Unidas declararam como Ano Internacional das Mulheres;
O primeiro vencedor foi o jogador de futebol Alfredo Gomes;
Inicialmente a corrida era composta apenas por corredores
brasileiros. Em 1944 passou a aceitar estrangeiros que
moravam no Brasil. Não era permi•do qualquer •po
de líquido durante a prova. Em 1945 passou a aceitar
estrangeiros convidados vindo da América do Sul, o que
aumentou o sucesso da corrida e 3 anos depois passaram
a permi•r corredores do mundo todo;
Desde a sua criação, a corrida nunca deixou um ﬁm de ano
sem sua realização, no es•lo contra tudo e contra todos,
nem durante a Revolução Cons•tucionalista em 1932,
nem com a Segunda Guerra Mundial;
A corrida ﬁcou tão popular que teve até par•cipação indígena.
Em 1964 cinco atletas da Ilha do Bananal compe•ram e
receberam instruções dos responsáveis pela corrida;
Falando nisso, a corrida faz seu papel na questão de
inclusão social, onde portadores de deﬁciência podem
par•cipar da prova, com largadas separadas, antes
dos atletas de elite masculina e feminina e os demais
compe•dores, já que virou um evento turís•co que reúne
milhares de pessoas do mundo inteiro;
Em 2011, a corrida passou pela mudança de trajeto, da
Avenida Paulista para o Parque Ibirapuera.
www.torcedores.com
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